
 

 
 
 

Amendement 
Terugkeer IJsselkogge 

 
 
Raadsvergadering donderdag 14 oktober 2021   
 
Agendapunt 8 Raadsvoorstel Terugkeer IJsselkogge 
 
De gemeenteraad van Kampen, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 
 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Terugkeer IJsselkogge’ 
 
Overwegende dat 

 de ‘IJsselkogge’ een ikoon is voor Kampen; 

 geld van derden in de vorm van subsidies, fondsen en sponsoring de gemeentelijke 
bijdrage aan de Stand Alone kan beperken; 

 de gemeentelijke bijdrage voor het Hanze Beleefmuseum vaststaat op € 1.500.000. 
 
Van oordeel dat 

 het van belang is dat de IJsselkogge deel uit gaat maken van het ‘verhaal van Kampen’, 
in samenwerking met in elk geval het Stedelijk Museum, het Gemeentearchief en de 
Koggewerf; 

 beschikbaar stellen van financiering door de gemeenteraad als voorwaarde heeft dat 
duidelijk waaraan het geld wordt besteed (het 'geen plan, geen geld-principe)'; 

 een kostenraming nog ontbreekt. 
 
Besluit het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 De punten 2, 3 en 4 te vervangen door: 
2. Opdracht te geven aan het college voor de uitwerking van een Stand Alone 
onderkomen voor de IJsselkogge en van een Beleefmuseum; 
3. In het voorjaar van 2022 tenminste twee uitgewerkte, realistische plannen met een 
kostenraming voor te leggen aan de raad, waarin ook de samenwerking met relevante 
instellingen en organisaties beschreven is. 
4. Opdracht te geven aan het college om actief gelden te verwerven uit fondsen, 
subsidies en sponsoring voor de Stand Alone, met als doel om de gemeentelijke bijdrage 
te maximeren op 1 miljoen en de structurele lasten zo laag mogelijk te houden. 
5. In de Perspectiefnota 2023-2026 een aanvullend budget voor de expositie van de 
IJsselkogge op te nemen en daarvoor € 490.000 als reserveringsbudget voor 
investeringen op te nemen in de begroting 2022-2025 
6. Ten behoeve van de gemeentelijke organisatiekosten €50.000,00 beschikbaar te 
stellen in de begroting 2022 en dit voor de overige jaren mee te nemen in de 
Perspectiefnota. 

 Punt 5 te hernummeren tot punt 7. 
 
 
Nieke Jansen,  Martine Wiltjer, 
GroenLinks  ChristenUnie 
  
 


